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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risico gestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie-
activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 

dagelijkse praktijk, het pedagogisch klimaat en personeel en groepen.  

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Biebelebons is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. Mini Stek verzorgt 
kleinschalige kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp. De houder 
exploiteert drie kinderdagverblijven en vijf buitenschoolse opvanglocaties. De kindercentra zijn 
verdeeld over de clusters MikMak Tuindorp en MikMak Oost. 
  

Kinderdagverblijf (KDV) Biebelebons is een kinderdagverblijf met drie groepen. Een babygroep, een 

dreumesgroep en een peutergroep. Het kinderdagverblijf staat met 37 kindplaatsen geregistreerd 
in het landelijk Register Kinderopvang. 
  
De opvang vindt plaats in drie verschillende groepsruimtes die op passende wijze zijn ingericht 
voor het aantal en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een centrale 

speelhal. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 10 mei 2016 is het kinderdagverblijf voor het laatst bezocht voor een inspectie onderzoek. Het 
betrof een reguliere inspectie. Tijdens dit onderzoek werd voldaan aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Het huidige onderzoek d.d. 20 juni 2017 betreft een jaarlijkse reguliere inspectie. 
  
Er heerst een open en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. Uit interviews met de 
beroepskrachten en uit de observatie komt naar voren dat ze betrokken zijn en aandacht hebben 

voor het welbevinden van de kinderen. 
  

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen uit de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Naar aanleiding van de observaties wordt getoetst of de beroepskracht ervoor zorgt dat de 
emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd is, hen mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling 
van persoonlijke en sociale competenties en of er waarden en normen worden overgedragen (de 
vier basisopvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang). Er wordt gekeken of wordt gehandeld 
conform het pedagogisch beleidsplan. 
  

Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden. De observatie vond plaats in de 

ochtend in de peutergroep tijdens het fruit eten, in de babygroep en tijdens het buitenspelen bij de 
dreumesen en de peuters. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument observatie pedagogische praktijk”. Onderstaande ( schuingedrukte) beschrijvingen 
zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
  

Uit de observaties en interviews met de beroepskrachten is gebleken dat de beroepskrachten 
handelen naar het pedagogisch beleid. 
  
In het algemeen is het zichtbaar tijdens het inspectiebezoek dat de beroepskrachten in alle 
groepen veel interactie hebben met de kinderen o.a. door op een vriendelijke toon te 
communiceren en dat de kinderen gevolgd worden in hun spel. Er heerst een ontspannen sfeer 

waarbij de beroepskrachten goed op elkaar zijn ingespeeld. 
  
Emotionele veiligheid 

  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
  
Contact /affectie 

De beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Ze geeft 
complimentjes, maakt grapjes, knuffelt enz. 
  
Twee van de baby’s zijn wakker. De beroepskracht reageert heel vriendelijk op de baby en ze 
vertelt steeds wat ze gaat doen met verschonen. 
Tijdens het geven van de fles is er volop contact tussen de beroepskracht en de baby; ze praat en 
maakt grapjes en geeft complimenten voor het leegdrinken van de fles en het boertje daarna. Ze 

knuffelt ook met de baby. Ondertussen houdt de beroepskracht ook contact met het andere kind. 
  
Er heerst een ontspannen sfeer in de groep 
  
Welbevinden  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. 
  
Het welbevinden van de kinderen is goed; zij genieten zichtbaar van het buitenspelen. De 
beroepskrachten volgen de kinderen in het spel, spelen mee en bieden aandacht en hulp als het 
nodig is. 
  

  
Persoonlijke competentie 
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Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en ( individuele)kinderen 
  

Voorspelbaarheid 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

  
De beroepskracht vertelt aan de kinderen dat ze na het eten en drinken buiten gaan spelen en dat 
er emmers en flessen water worden meegenomen zodat ze lekker met water kunnen spelen. Ze 
vertelt ook dat de kinderen eerst goed ingesmeerd worden. 
  
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
  
  
Buitenactiviteiten 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. De beroepskrachten 

maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in aansluiting op 

interesse of thematisch programma. 
  
De buitenspeelruimte is ruim van opzet en er zijn verschillende speelmogelijkheden voor de 
kinderen. Vandaag wordt er volop met water gespeeld en zijn de kinderen vooral te vinden onder 
de schaduwdoek. Er zijn ook kinderen op de schommel en soms spelen de kinderen in het 
‘klimhuisje’. Voor de baby’s is een aparte veilige buitenruimte. 

  
  
Sociale competentie 
  
De kinderen zijn deel van de groep 
  
Stimulerend contact 

De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beide bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 

  
Kinderen zitten aan tafel voor het fruit eten en water drinken. De beroepskracht vertelt dat er een 

grote waterkan staat waar de kinderen de hele dag van mogen drinken omdat het zo warm is. 
Ze houden daarna een gesprekje over de panda’s en dierentuinen. 
En over vakantie en hoe je op je vakantiebestemming kunt komen; hoe ga je over het water? Je 
kunt er niet door- of over het water heen rijden. Dan zegt een kind dat je er wel met het vliegtuig 
overheen kunt vliegen. Het kind heeft al een keer gevlogen. Daarna vertelt een ander kind over 
vakantie op Vlieland en dat je dan met de auto in de boot kunt en zo het water overgaat. 
De kinderen hebben onderling ook gesprekjes en maken grapjes met elkaar. 

  
Aansluiten op ontwikkelingsfases 
De beroepskrachten weten hoe baby’s zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning. 
Bijvoorbeeld activiteiten van andere kinderen verwoorden, bij oudere baby’s ook 
ontmoetingsgelegenheden creëren. 
  
Een kind speelt met een bal en kan het woord ‘bal’ al zeggen. De beroepskracht speelt samen met 

het kind en benoemt de kleuren van de bal. Ze betrekt ook de baby erbij als deze op de grond ligt. 
  

  
  
Overdracht van normen en waarden 
  

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
  
Sociale oefenplaats 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
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Aan het eind van het eten en drinken wordt het wat onrustig en een kind loopt van tafel af. “Kom 
nog maar even zitten tot we allemaal klaar zijn met eten” , zegt de beroepskracht en dat doet het 

kind. 
  
Conclusie 

Uit de bovenstaande observaties blijkt dat de pedagogische praktijk tijdens het inspectiebezoek 
conform het pedagogisch beleid is en dat er voldoende zorg wordt gedragen voor de emotionele 
veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en voor de overdracht van 
normen en waarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 
2017) 

 Interview (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 
 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 
 Website (Mini Stek- KDV Biebelebons) 
 Pedagogisch beleidsplan (Het Pedagogisch Beleidsplan organisatiebreed, januari 2017) 

 Pedagogisch werkplan (Werkplan KDV Biebelebons locatie Voorveldselaan) 

Veldinstrument Observatie pedagogische praktijk- 2015 NJI en GGD/GHOR 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Algemeen 
Medewerkers in de kinderopvang dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met 

kinderen. Deze vereiste geldt zowel voor de beroepskrachten, als voor het kantoorpersoneel, 
stagiairs en eventuele vrijwilligers. 
De VOG moet worden overgelegd aan de houder van het kindercentrum en mag niet ouder zijn dan 
twee maanden vóórdat met de werkzaamheden wordt begonnen. 
  
Op 1 maart 2013 is gestart met continue screening in de kinderopvang. VOG's die zijn afgegeven 
na deze datum worden automatisch meegenomen in de continue screening mits deze zijn 

aangevraagd voor minimaal voorwaarde 84. Alle beroepskrachten hebben om opgenomen te 

kunnen worden in het continue screeningsbestand een nieuwe VOG aan moeten vragen. 
  
Voor de uitzendkracht, stagiair en vrijwilliger geldt dat zij nog niet opgenomen kunnen worden in 
dit bestand. Voor hen geldt een tweejaarlijkse VOG-plicht. Zij moeten een nieuwe VOG aan de 
houder van het kindercentrum kunnen overleggen vóór het moment dat de voorafgaande VOG 
twee jaar oud is. 

  
KDV Biebelebons 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s getoetst van de beroepskrachten die op deze locatie worden 
ingezet. Tevens zijn de VOG's getoetst van de twee stagiaires die tijdens het inspectiebezoek 
aanwezig waren. Op een van de groepen werd door een scholier een snuffelstage gelopen. Er is 
voor haar een VOG benodigd zodra de snuffelstage meer dan 60 uur bedraagt. Deze VOG is door 

de toezichthouder d.d. 01-08-2017 ontvangen omdat de snuffelstage 80 uur heeft geduurd. 
  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. 
  
KDV Biebelebons 
Bij dit onderzoek zijn de diploma’s getoetst van alle medewerkers die in dienst zijn sinds de laatste 

inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Algemeen 

Een stamgroep is een vaste groep kinderen met vaste beroepskrachten in een vertrouwde eigen 
ruimte. Een stamgroep mag maximaal bestaan uit 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  

KDV Biebelebons 
Bij dit kindercentrum zijn er drie stamgroepen. 
De opbouw is als volgt: 
  
Babygroep            max.  9 kinderen            6 weken tot 15 maanden 
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Dreumesgroep      max. 11 kinderen           15 maanden tot 2,5 jaar 
Peutergroep          max. 16 kinderen           2,5 jaar tot 4 jaar  

  
Op woensdagmiddag worden de dreumesgroep en de peutergroep samengevoegd. 
  

Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de hieraan gestelde 
eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Algemeen 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen; 
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot 
het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. 
  
KDV Biebelebons 

De toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek over de periode 12 juni tot en met 23 juni 

2017 de beroepskracht-kindratio getoetst d.m.v. een steekproef. Hiervoor zijn de presentielijsten 
en de personeelsroosters bekeken. Ook tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio 
getoetst. 
  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 

eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 

2017) 
 Interview (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 
 Observaties (Tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (gezien tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 
 Diploma's beroepskrachten (gezien tijdens het inspectiebezoek d.d. 20 juni 2017) 
 Presentielijsten (12 tot en met 23 juni 2017) 
 Personeelsrooster (12 tot en met 23 juni 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

11 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-06-2017 
Biebelebons te Utrecht 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Biebelebons 

Aantal kindplaatsen : 37 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Mini Stek B.V. 
Adres houder : De Vooysplantsoen 53 

Postcode en plaats : 3571ZS Utrecht 
Website : www.mini-stek.nl 
KvK nummer : 30234380 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Spaapen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 20-06-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 03-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: n.v.t. 

Openbaar maken inspectierapport : 22-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


